
ANGLÈS

RAMÓN HERNÁNDEZ ALARCÓN
Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Antonia

Zamora Triviño i tenia tres fills. Residia a
Anglès. L’enterrament serà demà dijous,
a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Anglès.

BANYOLES

MARIA FRIGOLER TEIXIDOR
Ha mort als 91 anys. Era  vídua de Miquel

Oliva i residia a Banyoles. L’enterrament
serà demà, a 2/4 de 10 del matí, a la parrò-
quia de Sta. Maria dels Turers de Banyoles.

BELLCAIRE D’EMPORDÀ

ELIES GUERRA CAMPRODON
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a

Bellcaire d’Empordà. L’enterrament se
celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a
la parròquia de Bellcaire d’Empordà.

CALONGE

PETER NUNLIST

Ha mort als 72 anys. Era natural de Su-
ïssa i residia a Calonge. Era casat amb Han-
nelore Christel Nunlist i tenia una filla.
L’acte de comiat serà avui, a les 12 del mig-
dia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de
Guíxols.

JOSEP FRANCESCH VILASECA
Ha mort als 87 anys. Era natural de Ca-

longe. Era casat amb Maria Dolors Rabert
Fonalleras i tenia tres fills. Residia a Pala-
mós. La cerimònia serà avui, a les 11 del
matí, a la parròquia de Sant Martí de Calon-
ge.

CHRISTIAN SÁNCHEZ GOMES
Ha mort als 18 anys. Era natural de Ca-

longe, on residia. Era solter. La cerimònia
serà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Sant Martí de Calonge.

CENTENYS

MARIA PUIG TEIXIDOR

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Jaume
Reig Riera i tenia dues filles. Residia a Cen-
tenys. L’enterrament serà demà dijous, a
les 11 del matí, a la parròquia de Centenys.

FIGUERES

DIONISIO TORAL MARTÍNEZ
Ha mort als 87 anys. Era natural de Cara-

vaca de la Cruz (Múrcia) i residia a Figueres.
Era casat amb Josefina Cabezos García i te-
nia dos fills. L’acte de comiat serà avui, a
les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de
la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

JOSEP TORRES i ESTRUCH
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria

Noguer Serramitjana i tenia un fill. Residia a
Girona. L’enterrament serà demà, a les 11
del matí, a la parròquia de St. Pau de Girona.

RAMON BURGUET LLACH
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolors

Rigau Ribas i tenia quatre fills. Residia a Gi-
rona.

L’enterrament serà avui dimecres, a les 6
de la tarda, al Tanatori de Girona.

JOSÉ PALACIOS GALA
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Fer-

nanda Gordillo Gordillo i tenia quatre filles.
Residia a Girona. L’enterrament se cele-
brarà avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanato-
ri de Girona.

JOAN VILANOVA VILA
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Antò-

nia Sánchez Barrot i tenia tres fills. Residia
a Girona. L’enterrament serà avui, a 2/4
de 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.

JOAQUIM BALL-LLOSERA i BOHILS
Ha mort als 56 anys. Residia a Castell del

Remei. L’enterrament serà avui dimecres,
a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant
Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

L’ESCALA

ANDRÉE TOMAS née RODENAS
Ha mort als 96 anys. Era natural d’Alger

(Algèria) i residia a l’Escala. Era vídua de
Philippe Tomas i tenia una filla.

Serà incinerada demà dijous, a les 10 del
matí, al crematori de Funerària Vicens de
Figueres.

LLAGOSTERA

JOAN ANTON CORTES MORATÓ
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Neus

Rodes Pou i tenia dos fills. Residia a Llagos-
tera.

L’enterrament serà avui, a les 12 del mig-
dia, al Tanatori de Llagostera.

PALAFRUGELL

LOLA PUIG PALMADA
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Mel-

cior Piferrer Riembau i residia a Palafrugell.
L’enterrament serà avui, a 2/4 de 6 de la

tarda, al Tanatori de Palafrugell.
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CORREU ELECTRÒNIC

ROSER ALBERTÍ PLATJA D’ARO

■ Els nous propietaris del com-
plex turístic Politur de Platja d’Aro
volen construir-hi un aparthotel i
estarien estudiant la manera d’in-
tegrar-hi la icònica marquesina
ubicada a l’entrada de la urbanit-
zació. Així ho va donar a conèixer
ahir el regidor d’urbanisme, Josep
Maria Solé, qui va precisar que la
llicència d’enderroc que va con-
cedir el consistori el passat mes de
gener segueix vigent. «Preferim
que conservin l’estructura per la
simbologia que té», va valorar
Solé, qui va matisar, però, que
mantenir la marquesina tampoc
pot suposar un impediment a
l’hora de tirar endavant el projec-
te. «De moment, no existeixen
elements arquitectònics que li do-
nin protecció jurídica, i a Platja
d’Aro, ara mateix, fa molta falta
crear allotjament turístic», va res-
saltar l’edil. 

De moment, són pocs els de-
talls que es coneixen d’aquest nou
projecte hoteler. Segons el POUM
de Castell-Platja d’Aro, el sector
del Politur té ús hoteler amb jardí.
Això suposa que l’alçada màxima
de l’edificació podrà ser de ,
metres amb planta baixa i dues
plantes superiors o que només es
podrà ocupar un  de la
parcel·la, entre altres condicions.
A més, s’especifica que la zona on
està instal·lat el complex –a l’en-
trada nord de la localitat– hi ha

«mancança de comerç al detall» i
que, per aquest motiu, es podrà
destinar un  del sostre total
edificable a l’ús comercial. 

Una marquesina amb història
Tal com va avançar Diari de Giro-
na el gener passat, l’Ajuntament
de Platja d’Aro va concedir la lli-
cència d’enderroc d’aquesta sin-
gular marquesina als antics pro-
pietaris privats, els quals havien
entrat una instància al consistori
amb aquesta petició. Al llarg
d’aquests tres mesos, el complex
hauria canviat de mans, i serien
els nous propietaris els que esta-
rien estudiant mantenir l’estruc-
tura.

Concebuda l’any  pels ar-
quitectes Antoni Bonet Castella-
na, Josep Puig Torné i Josep M. Es-
quius, actualment aquesta parti-
cular marquesina es troba en estat
d’abandonament –amb deixalles
i vegetació a l’interior de la finca–

i presenta un enderrocament par-
cial. Aquesta estructura està for-
mada per diverses làmines de for-
migó de  centímetres de gruix
que, unides, generen tres tendals

triangulars –recolzats sobre tres
pilars de formigó armat– i formen
un triangle buit al bell mig de l’edi-
ficació. Inicialment, aquesta mar-
quesina va ser ideada pels seus

autors com un reclam publicitari
per vendre noves parcel·les i
atraure nous residents al complex
turístic Politur, ubicat a l’entrada
de la localitat en direcció a Calon-
ge. Aquesta estructura acollia di-
versos serveis: un centre de recep-
ció, un supermercat, un aparca-
ment, un magatzem i les oficines
de venda, tècniques i d’adminis-
tració. Amb els anys, però, l’edifici
es va anar degradant i els serveis
van anar desapareixent, fins a
quedar en el mal estat en el qual
es troba actualment.

El mes de gener de l’any ,
el consistori va obligar el propie-
tari de l’antic supermercat ubicat
sota la marquesina –Solmar Tele
 SL– a tancar definitivament
a causa del seu estat «ruïnós» i de
«deixadesa», fet que va causar for-
tes crítiques entre els veïns de la
zona. Finalment, aquesta edifica-
ció va ser enderrocada el mes de
desembre de l’any .

Construiran un aparthotel al
complex Politur de Platja d’Aro
Els nous propietaris d’aquest sector turístic estan estudiant com integrar en el projecte
hoteler la icònica marquesina situada a l’entrada de la urbanització i evitar, així, el seu enderroc 

La marquesina del complex turístic Politur. DdG

DdG GIRONA

■La Fundació Jordi Comas i Ma-
tamala reconeixerà, en la segona
edició dels Premis T, les trajectò-
ries del mecenes Antoni Vila Ca-
sas, del matrimoni d’empresaris
de Palafrugell format per Jordi
Grau i Maria Dolors Segarra i del
dinamitzador cultural Josep Llo-
ret. Serà en el decurs de la celebra-
ció del VI Memorial Jordi Comas,

que tindrà lloc el proper diven-
dres  d’abril a l’Hotel Costa Bra-
va de Platja d’Aro. L’acte, que co-
mençarà a les vuit del vespre, in-
clourà l’actuació musical del Joan
Rubau Quintet.

Els guardonats d’aquest any
han rebut la distinció per diferents
aspectes: l’empresari farmacèutic
i mecenes Antoni Vila Casas, per
haver reforçat l’oferta cultural de

la Costa Brava amb l’obertura de
dos museus d’art contempora-
ni –un dedicat a l’escultura a Pa-
lafrugell i l’altre, a la fotografia a
Torroella de Montgrí– en dos es-
pais arquitectònics singulars que
prèviament va rehabilitar.

Jordi Grau i Maria Dolors Sega-
rra, per haver creat una empresa
familiar d’èxit, Licors Grau, que
acaba de complir  anys conver-

tida en un referent a nivell d’Es-
panya i una de les empreses pun-
teres a Europa. I, finalment, Josep
Lloret i Collell, per la seva trajec-
tòria com a dinamitzador cultu-
ral, ideòleg i impulsor del Festival
de Música de Torroella de Mont-
grí, un dels esdeveniments musi-
cals més importants de l’estiu a la
Costa Brava que aquest any arriba
a la a edició.

El Premi simbolitzat per la lle-
tra T s'inspira en els conceptes
que defineixen els eixos de la Fun-
dació Jordi Comas Matamala: tu-
risme i transversalitat. El guardó,
creat per l'artista David López, re-

presenta l'entorn mediterrani que
li és propi: una lletra T en ferro
massís, que recorda una àncora
rovellada pels anys com a símbol
de l’antiguitat de les civilitzacions
que l'envolten i una base en fusta
d'olivera centenària. Amb aquest
conjunt, l'artista vol fer entendre
que el creixement lent de la fusta
ha estat paral·lel al creixement del
turisme. La Fundació Jordi Comas
Matamala va crear l'any passat
aquest guardó amb l'objectiu
de distingir aquelles personalitats
que han fet que el turisme sigui un
sector de futur i de qualitat des de
diferents àmbits socials. 

Antoni Vila Casas, el matrimoni de
Licors Grau i Josep Lloret, Premis T

EL BAIX EMPORDÀ


